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  :مقدمة

دول العالم العربي يجـد أن   شتى في) الطالب( إن الناظر إلى مخرجات التعليم العام
القراءة  كبيرة منهم ليست في المستوى المأمول من ناحية امتالكها للمهارات األساسية في نسبة

عدة عوامل  فهنالك ضعف عام نتج عن ،بمختلف الفروع والكتابة والقدرات الرياضية والعلوم
والمشـرفين   اقتصادية وثقافية وسياسية، وبالرغم من الجهود المبذولة مـن قبـل المعلمـين   

 إنقـاذه ما يمكـن   وإنقاذلم تحقق النتائج المرجوة، و لرأب الصدع  أنها إالومؤسسات الدولة 
ومنها نوعية التـدريس   العوامل المؤثرة،واللحاق بالركب، لزم أن يكون هناك عالج لمختلف 

 قادرا على إحـداث التغييـر   و جعل التدريس فعاال المقدم للطالب أي أسلوب التعليم والتعلم،
  .المطلوب

النظرة الحديثة للتدريس تلغي ما كان سائدا عنه قديما فلم تعد عمليـة نقـل    نإكذلك ف
مخطط يهدف إلى تحقيق نواتج تعليميـة  المعلومات هي المهمة الوحيدة للتدريس، ولكنه نشاط 

وبالتالي أصبح للمعلـم  . مرغوبة لدى الطالب، حيث يقوم المعلم بتخطيط وإدارة هذا النشاط
والمتعلم أدوارا جديدة وفق النظرة الحديثة لعملية التدريس، فالمعلم لن يقتصر عمله على إلقاء 

وقـد  . ومات استعدادا لتسـميعها المعلومات، والطالب لن يقتصر دورهم على حفظ تلك المعل
أظهرت الدراسات ضرورة العناية بدوافع األفراد للتعلم والمعرفة وبالتالي استغاللها لزيـادة  
التعلم وتوجيهه وبهذه النظرة الحديثة للتدريس يزداد دور المتعلم في مقابل تقليل دور المعلـم  

التدريس الفعال كطريقة  القصير البحثهذه  يتناولولذلك س. فالطالب هو المستهدف والمستفيد
 . أهم جوانب ومواصفات المعلم الفعال والمدرسة الفعالة اًفي التعليم موضح
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  مفهوم عملية التدريس مفهوم عملية التدريس مفهوم عملية التدريس مفهوم عملية التدريس 

  : ـ مصطلح التدريس في ا�طار التقليدي ١

ويتميـز دور  . ما يقوم به المعلم من نشاط، ألجل نقل المعارف إلى عقول التالميـذ        
باإليجابية، ودور التلميذ بالسلبية في معظم األحيان، بمعنى أن التلميذ غير مطالـب   المعلم هنا

إال أن . بتوجيه األسئلة، أو إبداء الرأي، ألن المعلم هو المصدر الوحيد للمعرفة بالنسبة للتلميذ
ت قديما، أما اليوم فتغيرت المفـاهيم وتبـدل    هذا المفهوم التقليدي لعملية التدريس كان سائدا

  . الظروف، وغزا التطور العلمي كل مجاالت الحياة، مما أوجد مفهوما جديدا للتدريس

  : بمفھومه المعاصر الفعال ـ مصطلح التدريس ٢

إن التدريس المعاصرـ باإلضافة لكونه علما تطبيقيا انتقائيا متطورا ـ هـو عمليـة           
مكونة للتعلم والتعليم، ويتعاون خاللها تربوية هادفة وشاملة، تأخذ في االعتبار كافة العوامل ال

كل من المعلم والتالميذ، واإلدارة المدرسية، والغرف الصفية، واألسرة والمجتمع، لتحقيق ما 
يسمى باألهداف التربوية، والتدريس إلى جانب ذلك عملية تفاعل اجتماعي وسـيلتها الفكـر   

  . والحواس والعاطفة واللغة

بالتفاعل بين طرفين، لكل منهما أدوار يمارسها من أجل تحيق والتدريس موقف يتميز        
ـ كما الحظنـا فـي مصـطلح     أهداف معينة، ومعنى هذا أن التلميذ لم يعد سلبيا في موقفه

ـ إذ إنه يأتي إلى المدرسة مزودا بخبرات عديدة، كما أن لديـه تسـاؤالت    التدريس التقليدي
إلى أن يتعلم كيف يتعلم، وهو في حاجة أيضا إلى  فالتلميذ يحتاج. متنوعة نحتاج إلى إجابات

فالموقف التدريسي يجب النظر إليه . متعلم مهارات القراءة واالستماع، والنقد، وإصدارا ألحكا
المعلم، والتالميذ، واألهداف التـي  : على نحو كلى، باعتبار أنه يضم عوامل عديدة تتمثل في

، والزمن المتاح، والمكان المخصص للدرس، وما يرجى تحقيقها من الدرس، والمادة الدراسية
ن وثيقةــ بـين   ويستخدمه المعلم من طرق للتدريس، إلى جانب العالقةـ التي ينبغي أن تك

  ).٢٠١٠ ،زياد( المدرسة والبيت، والمحيط االجتماعي الذي ينتمي له التلميذ

        

        

        خصائص التدريس الفعال خصائص التدريس الفعال خصائص التدريس الفعال خصائص التدريس الفعال 
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 -:تتمثل فيما يلي )٢٠١٠(ردها حبش عن غيره كما أو للتعلم الفعال خصائص تميزه

فكلما كان . أن يكون مناسبا للمتعلم من حيث الوقت الذي يتطلبه والجهد الذي يبذل فيه .١
التعلم مناسبا لقدرة المتعلم واستعداده من حيث وقته، وما يتطلبه من جهد كلمـا كـان   

  .أيسر له
، ويخـدم متطلبـات   أن يكون واضح الهدف ذا معنى للمتعلم، يرتبط بحاجاته وميوله .٢

فكلما كان التعلم ذا معنى للمتعلم كلما ازداد إقباال عليه، ورغبة فيه، وكلما كان . حياته
  . أيسر له

فكلما كان التعلم ذا أثر في نفس المتعلم  يحس معه بالتغير . أن يبقي أثرا لدى المتعلم .٣
 .له مردوده وعطاؤه الذي أحدثه في سلوكه، كلما كان فعاال،

مبنيا على فهم المتعلم وإدراكه، حتى يكون مستمرا أي قابال للتطبيق والتعميم أن يكون  .٤
فالتعلم الفعال هو الذي يمكن المـتعلم مـن اسـتخدامه    . والتوظيف في مواقف أخرى
 . واإلفادة منه في مواقف جديدة

أن يكون مبنيا على تعزيز المتعلم وإثارة دافعيته بالثواب بدال من العقاب، حيث وجد  .٥
الثواب يشجع على التعلم أكثر من العقاب أي أن االستجابة لمثيـرات الـتعلم إذا    أن

  .صاحبها أو تبعها ثواب فإنها تقوى ويحتفظ المتعلم بها

        عن قرينه التقليدي عن قرينه التقليدي عن قرينه التقليدي عن قرينه التقليدي     الفعالالفعالالفعالالفعال    مظاهر متيز التدريس املعاصرمظاهر متيز التدريس املعاصرمظاهر متيز التدريس املعاصرمظاهر متيز التدريس املعاصر

 زيـاد  جملهـا يعن التدريس التقليدي بعـدة ميـزات    الفعال يمتاز التدريس المعاصر       
   -:في اآلتي )٢٠١٠(

ـ يعتبر التلميذ ـ ال المعلم، أو المنهج ـ محور عملية التربية، فعلى أساس خصائصـهم      ١
، واختيار المادة الدراسية، واألنشطة التربوية، وطرق التدريس، والوسائل فتطويرا ألهدايتم 

تمع، أو من ينـوب  أما في التعليم التقليدي فإن األهداف تتحدد حسب رغبة المج. الالزمة لذلك
عنه، ثم يتم اختيار المادة الدراسية، واألنشطة، والطرق المصاحبة لذلك، ومن هنا نـدرك أن  

  .التعليم التقليدي يرتكز حول المعلم أو المنهج

عملية شاملة، تتولى تنظيم وموازنة كافة معطيـات العمليـة    الفعال ـ التدريس المعاصر  ٢
ج، وبيئة مدرسية، لتحقيق األهداف التعليميـة، دون تسـلط   التربوية، من معلم وتالميذ، ومنه
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واحدة على األخرى، أما في التدريس التقليدي فإن العملية التربوية محصورة غالبا في المعلم 
  . والمنهج

إيجابية هادفة تتولى بناء المجتمع، وتقدمه عن طريـق   ةعملي الفعال ـ التدريس المعاصر  ٣
مل، بينما التدريس التقليدي ـ على العموم ـ عملية اجتهادية تهتم   بناء اإلنسان الصالح المتكا

بتعلم التالميذ لمادة المنهج، أو ما يريده المعلم دون التحقق من فاعلية هذا التعلم، أو أثره على 
  . التالميذ أو المجتمع

دئ مـا  عملية انتقائية، تختار من المعلومات واألساليب، والمبا الفعال ـ التدريس المعاصر  ٤
  . يتناسب مع التالميذ ومتطلبات روح العصر

عملية اجتماعية تعاونية نشطة، يساهم فيهـا المعلـم وأفـراد     الفعال ـ التدريس المعاصر  ٥
التالميذ، كل حسب قدراته، ومسؤولياته، وحاجته الشخصية، أما التدريس التقليدي فيمثل عملية 

   .مباشرة، تبدأ بأوامر المعلم ونواهيه، وتنتهي بتنفيذ التالميذ جميعا لهذه المتطلبات إلزامية

            ::::فعالفعالفعالفعالالتدريس املعاصر الالتدريس املعاصر الالتدريس املعاصر الالتدريس املعاصر ال    مهاراتمهاراتمهاراتمهارات

مهارات رئيسة  لها مهارات عدة نستطيع أن نقسمها ابتداء إلى ثالث الفعال عملية التدريس
  :هي
 .مھارات التخطيط -١
 .التنفيذ مھارات -٢
 .مھارات التقويم -٣

  :مھارات التخطيط لعملية التدريس )١
  .األمان الدقة والسرعة في األداء وتحقيق :المهارة هي • 
عملية عقلية منظمة هادفة تؤدي إلى بلوغ األهداف المرسومة  وه :مفهوم التخطيط • 

هو احد المكونات الهامة لعملية التدريس، والذي عادة يتم تنفيذه  بفعالية واقتدار، والتخطيط
  .التلميذ واجهةمقبل 

  :مستويات التخطيط للتدريس  •

  :المدى التخطيط طويل: أو&ً 
رؤية شاملة لسير العملية التعليمية في ضوء  من أهم فوائده انه يوفر للمعلم لعل    

  .العامة للمقرر الدراسي األهداف
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  :التخطيط متوسط المدى: ثانياً 
خالل شهر واحد  أووتتضمن تحديد األهداف المراد إنجازها خالل فصل دراسي      

  . وتوزع هذه األهداف على مدار أربعة أسابيع، وتمثل هذه خطة متوسطة المدى
  

ً ث          :)الدرس خطة(  التخطيط قصير المدى: الثا
    أن  يجب حيث، وهي من الخطط القصيرة المدى التي يحتاجها المعلم في عمله اليومي      
  :يومي على العناصر التاليةالدرس التشتمل خطة       
  

 .األهداف السلوكية .١

   ن على العديد م المحتوى الدراسي ألي درس من الدروس يشتمل: محتوى الدرس

  .والتعميمات الحقائق والمفاهيم 
   يتعين على المعلم أن يشير في خطة درسه إلى الطريقة أو الطرق  : طريقة التدريس .٢

  .في التدريس التي يتوقع استخدامها 
 .األنشطة التعليمية .٣

 .الوسائل التعليمية .٤

  .أساليب التقويم .٥

  .المنزلية الواجبات .٦

  
  مھارات التنفيذ )٢

ارتباطا وثيقا بشخصية المعلم، وبقدراته التربوية  رات يرتبطوهذا النوع من المها
شخصية قوية ومحبوبة، وملما باألساليب التربوية  والعلمية؛ فكل ما كان المعلم ذو
مهارات تنفيذ الدرس تبدأ بالتهيئة الذهنية،  إن .واإلبداع والعلمية الحديثة كان أجدر بالتألق

المعلم وطالبه والذي يمكّن المعلم من إدارة الصف  وتنتهي بالتعامل المؤثر والفعال بين
  .وفعالية بحكمة
  
  

  :التقويم مھارات)٣
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تحقق  هو عبارة عن عملية تشخيص وعالج ووقاية، وهو عملية منظمة لتحديد مدى
 .التربوية األهداف

  :هي وظائف التقويمو
  .الدراسي لكل تلميذ تقدير التحصيل -١
  .ة للتلميذالتعلم بالنسب تشخيص صعوبات  -٢
 .التربوية لكل من المنهج وأدوات و أساليب التدريس ةتقدير الفعالي -٣
 

            بطرق التدريسبطرق التدريسبطرق التدريسبطرق التدريس التدريس الفعالالتدريس الفعالالتدريس الفعالالتدريس الفعال عالقةعالقةعالقةعالقة

الطريقة المناسبة لتدريس الموضوع لها أثر كبير في تحقيق أهداف المـادة   إن اختيار
كـان اشـتراك   وعموما كلمـا   باختالف المواضيع والمواد وبيئة التدريس ، وتختلف الطرق
ومن طرق التدريس التي ثبت جدواها علـى سـبيل    كانت الطريقة أفضل، الطالب أكبر كلما

  -:التعليم العام ما يلي المثال وليس الحصر في

 . الطريقة الحوارية .١

  .واإلستنتاجية االستكشافيةالطرق  .٢
 . التجارب العملية .٣

 . إعداد البحوث التربوية المبسطة .٤

 . طريقة حل المشكالت .٥

 . رحالت العلمية العملية والزياراتال .٦

 . طريقة المشروع .٧

 . طريقة الوحدات الرئيسية .٨

 .التدريس الفعال والذكاءات المتعددة .٩
 .الخ.....التدريس الفعال ونظرية ما وراء المعرفة .١٠

  

 

         الفعالالفعالالفعالالفعال املعلم يف التدريساملعلم يف التدريساملعلم يف التدريساملعلم يف التدريس دوردوردوردور    
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بتعد عن الـدور  وحيوي في العملية التربوية والتعليمية، ويجب أن ي دور المعلم كبير
، وأن ال يكون وعاء للمعلومات بل إن دوره هو توجيه الطالب عند الحاجـة  اإللقائيالتقليدي 

الكبير، وعليه فإن دوره األساسي يكمن في التخطيط لتوجيه الطالب ومساعدتهم  دون التدخل
  .إعادة اكتشاف حقائق العلم على

للمرحلـة االبتدائيـة    لعلـوم وكمثال توضيحي لنفترض أن معلما سيدرس في مادة ا
أن المعلم سيخبرهم عن حاجـة   اإللقائية العوامل التي يحتاجها النبات لينمو فالطريقة التقليدية

وينتهي الموضوع في أقل من عشـر دقـائق،    النبات للضوء والماء والتربة الصالحة والهواء
في التـدريس الفعـال    الطالب أو سلوكه، بينما ولكن لن يكون له تأثير حقيقي على معلومات
هي حاجات النبات أو ما لعوامل الضـرورية   ما: سيطرح المعلم على الطالب السؤال التالي

عنها الطالب ويقترح عليهم التجريـب ويتـرك    أو نحو ذلك، ويترك اإلجابة ليبحث ؟لإلنبات
جماعي أو فردي في الفصل ويشجع الطالب  الفرصة للطالب ليصمموا التجربة بشكل حواري

الطالب قد اتفقوا على طريقـة تنفيـذ التجربـة     على ذلك، وفي نهاية الحصة الدراسية يكون
ومتابعتها وكتابة التقرير الذي سيستنتجون منه فـي   ووزعوا األدوار بينهم في إجراء التجربة

وليكتشفوا الحقائق العلمية المتعلقة بالموضوع، ومـن العوائـد    النهاية معرفة حاجات النبات،
  -:نجد ما يلي ية من هذا كلهالتربو

 .التفكير تدرب الطالب على األسلوب العلمي في .١

 .والمناقشة المنظمة تدرب الطالب على أسلوب الحوار .٢

 . المتعلقة بالتجربة اكتساب الطالب للمهارات العملية .٣

 . العلمية تعلم الطالب أسلوب كتابة التقارير .٤

 . رين بطريقة مقنعةالعلمية لآلخ تكون مهارة االتصال، وشرح الفكرة .٥

  التدريس الفعالالتدريس الفعالالتدريس الفعالالتدريس الفعال مدير املدرسة حيالمدير املدرسة حيالمدير املدرسة حيالمدير املدرسة حيال دوردوردوردور 

المدرسة يهمه كثيرا أن تقدم مدرسته أفضل أساليب التعليم والتدريس وعليه حث  مدير   
 الستخدام أفضل األساليب التربوية لتعليم الطالب، و أن يعمل جاهدا على التأكد مـن  معلميه

 تطويرهم وتذليل الصعوبات التـي قـد تـواجههم،    قدرات المعلمين ومهاراتهم والعمل على
في المدرسة  والتنسيق بينهم وبين اإلدارة التعليمية والمشرفين الذين قد ينفذون بعض الفعاليات

علـى أداء العمـل    أو غيرها بهدف رفع كفاية المعلمين وتنفيذ خطة إشرافية تساعد المعلمين
لمعلميه في تدريسه ليقدم نموذجا يحتذي  ر قدوةبجودة تربوية مناسبة، كما يلزم أن يكون المدي
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الحصص التدريسية حسب تخصصه وأن ينمـي   به بقية المعلمين، وعليه أن يضطلع ببعض
أن يقـدم   السـتطيع ما المدير الفني الذي أ مهارته في التدريس الفعال ويدرب معلميه عليها،

منه أو من عموم معلميه تربية للمدرسة، وال يرجى  تدريسا فعاال، فال يستحق أن يكون مديرا
 مبمسؤولياتهوهذه دعوة لجميع مديري المدارس باالضطالع . صحيحة  ففاقد الشيء اليعطيه

  ).٢٠١٠متصفح، ( على أبنائهم الطالب إيجابا تجاه معلميهم لينعكس هذا

        التدريس الفعالالتدريس الفعالالتدريس الفعالالتدريس الفعال الرتبوي يفالرتبوي يفالرتبوي يفالرتبوي يف    ففففدور املشردور املشردور املشردور املشر

التعليمية وعليه تقع عمليـة التخطـيط   و المشرف التربوي هو مهندس العملية التربوية نإ
لمدرسي في المدارس، فمـن خبرتـه يسـتمد    ا للطرق الفنية والتربوية الفضلى لتنفيذ المنهج
وعليه أن يتيح لهـم الفرصـة ليشـاركوه فـي      المعلمون الطرق واألساليب التدريسية الفعالة
  .البالمدارس مع أبنائهم الط التخطيط لها و تنفيذها على أرض الواقع في

إشرافية في بداية العام الدراسي  ولتحقيق ذلك يتوجب على المشرف التربوي وضع خطة
وجعل التدريس فعاال، فالتدريس الفعال يحتاج  لتغيير المسار التقليدي والطرق التقليدية اإللقائية

على المشرف التربوي أن يضع خطة حسـب  ولذلك يتوجب أيضا إلى توجيه وإشراف فعال، 
 :-عريضة التاليةالخطوط ال

) األسبوع األول(المادة في بداية العام الدراسي  يشمل جميع معلمي) ١(لقاء عام رقم  .١
الفعالة في التدريس، وتوزيع المـنهج و تحديـد    بهدف االتفاق على تطبيق األساليب

المنهج وتوزع األدوار على مختلف المعلمين لجميـع   الوسائل التعليمية الالزمة لتنفيذ
ما تم االتفـاق   إلحضارقادم في األسبوع التالي  الدراسية ويتفق على اجتماعالسنوات 

 . عليه

وتبادل األوراق بين المجموعة ومناقشة ما تـم   لإلطالع على ما تم) ٢(لقاء عام رقم  .٢
 . التي رسمت للتدريس واالتفاق على التنفيذ بحسب الخطة سابقاً عمله

 .توجيه المعلمينلطبيق األساليب وت زيارة المعلمين في المدارس لمعرفة مدى .٣

دروس نموذجيـة، ورش عمـل،   (إشـرافية   على فعاليات لالتفاق) ٣(لقاء عام رقم  .٤
ومناقشة الصـعوبات التـي واكبـت     و تنفيذها،) دورات تدريبية للمعلمين وغير ذلك

 . والعمل سويا على تذليلها التطبيق،

 .مستقبالمنه  لالستفادة تقويم العمل الذي تم، وكتابة تقرير .٥

  المراجع
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   .دار النهضة: القاهرة ،مهارات التدريس ).م١٩٩٧(  عبدالحميد وآخرون، جابر -١

 

    ومهارات تنفيذ  طرق تدريس العامة ).م٢٠٠٢(جامل، عبد الرحمن عبد السالم  -٢
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